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STØELECKÉ
MISTROVSTVÍ 2013
TRADIÈNÌ
V HANUŠOVICÍCH
Nejúspìšnìjší
pro Hanušovice v historii
MÈR – devátý díl sportovního maratonu
Tìlocvièna Základní školy v Hanušovicích
poslední dva dny bøezna opìt patøila sportovním støelcùm a jejich diabolkám. Ji podeváté
v øadì za sebou byli èlenové ZO AVZO Hanušovice povìøeni Radou støelectví a Republikovým kolegiem AVZO TSÈ ÈR uspoøádat
Mistrovství ÈR AVZO ve støelbì ze vzduchových zbraní. O velikonoèním víkendu se proto
u nás sešlo 86 sportovních støelcù ze vzduchových pušek i vzduchových pistolí ze 17 organizací AVZO z celé Èeské republiky, kteøí
v prùbìhu dvoudenního sportovního maratonu
mezi sebou bojovali o 16 titulù Mistr ÈR
AVZO 2013 ve všech vìkových kategoriích.
Letošní vskutku malá úèast byla zpùsobena
prudkou zmìnou poèasí k horšímu, která postihla celou republiku.

Hasièi z Hanušovic obmìnili vozový park
V sobotu 13.dubna se hanušoviètí hasièi rozlouèili s vozidlem TA 1 Felicie
combi, která ji pøestala odpovídat svým technickým stavem a vybavením pro
potøeby technických zásahù a èinností u dopravních nehod. Vozidlo felície bylo
pøedáno do uívání hasièùm v èervnu 2003 ji v té dobì jako starší vozidlo, které bylo upraveno pro dané úèely, a první výjezd na dopravní nehodu mìlo ji
druhý dne po svém uvedení do provozu. Bohuel ji neudritelný technický
stav nás donutil uvaovat o výmìnì. Ta se podaøila v letošním roce získáním
staršího vozidla Land Rover, které bylo pøizpùsobené pro hasièe a bylo provedeno pouze pøemístìní výzbroje a výstroje do tohoto vozidla. Vozidlo je mimo
jiné vybavené hydraulickým vyprošovacím zaøízením, vysokotlakým hašením, øetìzovou pilou a zdravotnickým materiálem. Toto vozidlo i novì repasovaná CAS 32 na podvozku T 815 bude pøedstavena všem zájemcùm na nìkteré
z akcí poøádaných mìstem Hanušovice.
František Ambroz, velitel JPO II Hanušovice

(pokraèování na 3. stranì)

Upozornìní ZŠ a MŠ Hanušovice!
Uzavøení MŠ v období velkých prázdnin:
15. 7.-11. 8. 2013
Uzavøení školní jídelny:
15.-29. 7. 2013
Pozvánka MŠ Hanušovice na

Besídku ke dni Matek
23. 5. 2013
Více uvnitø novin
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Mìstská knihovna Hanušovice oznamuje, e ve dnech
3.-7. ÈERVNA 2013 bude pro veøejnost ZAVØENO.
Dùvodem je revize knihovního fondu dle
zákona 257/2001 Sb. § 16 o povinnosti evidence a revizi fondu.

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
58. jednání - 18. 3. 2013
- schválila program 58. jednání RM dne 18. 3. 2013
- schválila pøijetí pøíspìvku z rozpoètu Olomouckého kraje
na poøízení vybavení pro JSDH Hanušovice
- schválila smlouvu o sdruených slubách dodávky
elektøiny ze sítí nízkého napìtí
- schválila uzavøít smlouvu o nájmu bytu k bytu è. 4, è. 17 a è.
13 v domì èp. 88 a dohodu o skonèení nájmu bytu k bytu è. 4 a è.
17 v domì èp. 88, ul. Hlavní, Hanušovice
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku koneèného
pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice k 31. 12. 2012
firmy HZ Ostrava, s. r. o.
- vzala na vìdomí úèetní závìrku mìsta Hanušovice
sestavenou k 31. 12. 2012 pøed projednáním na veøejném
zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na zajištìní terénních programù v drogové oblasti
- schválila realizaci divadelního pøedstavení pro dìti ZŠ a
MŠ dne 6. 11. 2013 v DK Hanušovice
- schválila výši vstupného na divadelní pøedstavení „Ve
státním zájmu“ v DK Hanušovice dne 27. 4. 2013
- zamítla návrh na uskuteènìní vystoupení revivalu Michala
Davida v DK Hanušovice
- schválila uzavøení nájemní smlouvy k bytu è. 24 v domì èp.
72, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila návrh na likvidaci døevní hmoty v roce 2013
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke zmìnì licence pro
autobusovou linku 930228 a linku 930216 spoleènosti Veolia
Transport Morava, a. s.
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 199/7; 889/2;
889/13 a 892/3
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodou o pronájmu
èásti pozemkù pè. 892/2; 889/2; 892/3; 889/13; 199/4 a 199/7
- rozhodla doporuèit Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zrušit
usnesení è. 25/2010 bod 8), bod 5) a bod 7)
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit
zveøejnit oznámení o zámìru prodeje spoluvlastnického podílu
novì vzniklého pozemku
- vzala na vìdomí informaci ve vìci konkurzu na místo
øeditele ZŠ
- rozhodla informovat nájemníky o záleitosti prodeje
bytových jednotek
- schválila ádost o zmìnu výmìry pronajatých pozemkù a
zpùsobu vyuití a zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èásti
pozemkù pè. 432/1 a 152/3
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- schválila realizaci výzvy ROP støední Morava – projektová
ádost na zeleò a mobiliáø pro dvì klidové zóny v Hanušovicích
- schválila návrh SSOK, SÚ Šumperk na rozšíøení chemické
údrby vozovek o úsek III/36913
- schválila objednávku è. 3/2013 Mìstské knihovny
Šumperk na zajištìní slueb veøejným knihovnám ve støedisku
Hanušovice
- schválila uzavøení Mìstské knihovny Hanušovice pro
veøejnost ve dnech 3.–7. 6. 2013 z dùvodu revize knihovního
fondu
59. jednání - 8. 4. 2013
- schválila program 59. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
8. 4. 2013
- vzala na vìdomí informaci H.O., s. r. o. o konání a výsledku
domovní schùze v domì èp.72

- vzala na vìdomí informaci k odkupu akcií
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
pè. 522/2
- schválila zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èást pozemku
pè. 521/2
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláštì chránìného druhu ivoèicha
motáka luního
- nemìla pøipomínky ke stavbì „Nové venkovní
jednosloupové trafostanice VNv-IV-12-8007713“
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci povolení uzavírky
silnice II/312 od 9. 4. do 30. 9. 2013 (smìr Králíky)
- schválila pojištìní vozidla Škoda Octavia 3M53654
- schválila I. rozpoètovou zmìnu mìsta Hanušovice
- schválila nabídku firmy na prùmyslová vrata zateplená
SPU 40 zn. Horman a uloila starostce s firmou uzavøít smlouvu
- schválila nabídku firmy na rekonstrukci šatny pro hasièe a
výmìnu dvou kusù oken hasièské zbrojnice a uloila starostce
s firmou uzavøít smlouvu
- schválila Statut koordinaèní skupiny prevence kriminality a
sociálních slueb
- schválila ceník vybavení DK Hanušovice pro náhradu
škody
- schválila ceník za zapùjèení vybavení mimo objekt DK
Hanušovice
- vyslovila souhlas s uspoøádáním diskotéky v DK
Hanušovice dne 26. 4. 2013
- vyhovìla ádosti o sníení nájemného za KD Hanušovice
na akci dne 26. 4. 2013
- rozhodla svolat jednání ve vìci øešení problematiky
uzavøené smlouvy o spolupráci pøi dodávce vody
- schválila zprávu o výsledku hospodaøení za rok 2012 ZŠ a
MŠ Hanušovice
- schválila návrh o doplnìní zøizovací listiny o zøízení ZŠ a
MŠ Hanušovice Dodatkem è. 5
- schválila návrh o doplnìní smlouvy o výpùjèce mezi
mìstem a ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila dodatek ke smlouvì o poskytnutí školního
závodního stravování s novou kalkulací obìdù od 1. 5. 2013
- schválila ádost o provedení nepovinného auditu
hospodaøení ZŠ a MŠ
- schválila smlouvy o finanèním vypoøádání ve vìci pøevodu
bytové jednotky v domì èp. 88
- vzala na vìdomí informaci ve vìci zajištìní provozu
základních registrù u MÚ Hanušovice a jejich cenovou
kalkulaci
- vzala na vìdomí závìreènou zprávu H.O., s. r. o. o výsledku
inventarizace majetku a závazkù k 31. 12. 2012
- vzala na vìdomí informaci o výsledku hospodaøení firmy
H.O., s. r. o. v r. 2012
- vyslovila souhlas s umístìním informaèních cedulí –
Veterinární ambulance na sloupky pro oznaèení ulic
- vzala na vìdomí program veøejného jednání ZM Hanušovice dne 24. 4. 2013
- vzala na vìdomí informaci – rozhodnutí komise o velkém
projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy –
II. fáze“
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informaci místostarosty mìsta k územnímu
plánu

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla v prostorách bývalé prádelny pro prádelnu a èístírnu Sluko ulová.
Sbìr: pondìlí od 8:30 do 11:00 hod. Výdej: pondìlí od 13:00 do 15:30 hod.
Prádlo nemusí být oznaèeno. Informace na tel. 603 579 163.
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STØELECKÉ MISTROVSTVÍ 2013
TRADIÈNÌ V HANUŠOVICÍCH

menice (3+0+2). Nejmladšími úèastníky Mistrovství byli Marek Štípek z Horní Cerekve a Filip Lukeš z Nového Mìsta na
Moravì. Nejstarším úèastníkem se stal Antonín Král ze Šumperka-Temenice.

(pokraèování z 1. strany)

Pøi slavnostním zahájení sportovce spoleènì pøivítali øeditel
závodu a pøedseda ZO AVZO pan Miroslav Havelka a paní starostka Ivana Vokurková, která pøivítala všechny úèastníky
v Hanušovicích, popøála všem soutìícím mnoho úspìchù i
dobrou mušku a souèasnì podìkovala domácím poøadatelùm
za pøípravu soutìe a propagaci mìsta. Rozhodèí pan Strouhal,
paní Pourová, pan Novák, pøedseda jury pan Janeèek seznámili
støelce i jejich trenéry s prùbìhem soutìe, pøipomnìli
dodrování bezpeènostních pravidel a technická delegátka paní
Ivana Krejèová oznámila, e støelnice je pøipravena a plnì vyhovuje pravidlùm sportovní støelby. Zúèastnìné na místì pøivítal rovnì øeditel ZŠ pan František Felner a poté pøedseda
Republikového kolegia AVZO TSÈ ÈR pan Even Pour oficiálnì prohlásil Mistrovství ÈR 2013 za zahájené.
MÈR – den první
Jako kadý rok sobotní dopoledne patøilo nejmladším støelcùm v disciplinì VzPu 30 ran vlee. Na palebnou èáru zalehlo
28 mladších i starších ákyò a ákù, kteøí podali tradiènì velmi
dobré výkony a celkem 11 z nich splnilo limit pro I. výkonnostní tøídu. Velmi se zadaøilo domácím závodníkùm, kteøí získali 1 zlatou, 1 støíbrnou a 1 bronzovou medaili (podrobnosti
v závìru èlánku). Nejlepšího výkonu zde dosáhl Jiøí Petrák
z Horní Cerekve – 299 bodù.
Odpoledne potom palebnou èáru obsadili dorostenky a dorostenci, kdy po 40 ranách vstoje zápolilo 10 puškaøù a 10 pistoláøù. Nikomu ze závodníkù se nepodaøilo dosáhnout na limit
I. výkonnostní tøídy a domácí závodníci opìt získali medaile,
tentokrát 2 zlaté (podrobnosti opìt v závìru èlánku). Nejlepší
výkon mezi puškaøi pøedvedla Michaela Durïáková, Hanušovice – 366 bodù a mezi pistoláøi Kryštof Krsek z Horního Benešova – 349 bodù.
MÈR – den druhý
Závìreèný den mistrovství – nedìle tradiènì patøí kategoriím
juniorù a dospìlých v disciplinách VzPu 40 a VzPi 40 juniorky
a eny a posléze VzPu 60 a VzPi 60 junioøi i mui. Z celkového
poètu 38 startujících bylo 15 puškaøù a 23 pistoláøù. Mezi puškaøi se podaøilo dvakrát splnit limit pro I. výkonnostní tøídu a
nejlepších výkonù dosáhli Blanka Slezáková z Teplic – 382
body a Tomáš Bartonìk ze Šumperka-Temenice – 585 bodù.
Pistoláøi na limit I. výkonnostní tøídy nedosáhli a nejlepší výkon pak pøedvedli Kateøina Slezáková z Karviné – 345 bodù a
Antonín Král ze Šumperka–Temenice spolu s Petrem Korvinym z Karviné – oba 552 body.
MÈR – hra èísel
Jak ji bylo napsáno v úvodu, Mistrovství ÈR AVZO 2013 ve
støelbì se zúèastnilo 86 sportovních støelcù z celé Èeské republiky. Nejsilnìjší výprava jako kadý rok pøijela z Horní Cerekve
(i kdy tentokrát pouze) 13 støelcù, dále ze Šumperka-Temenice
12, z Nového Mìsta na Moravì 10 a domácí Hanušovice nominovaly 8 závodníkù. Více ne polovina startujících (48) byla
v kategoriích do 18 let – z toho ákyò a ákù 28. Z celkového poètu úèastníkù zde soutìilo 25 dìvèat a en a 33 soutìících
bylo pistoláøù. Ze 17 startujících organizací získali alespoò jednu z medailí støelci ze 13 z nich a v 10 organizacích se radují ze
zisku mistrovského titulu. Více ne jeden titul Mistr ÈR 2013
získali støelci z Horní Cerekve, Hanušovic a Šumperka-Temenice – všichni tøikrát. Tyto tøi ZO AVZO jsou také nejlepší v malém hodnocení národù podle celkového zisku medailí v poøadí
Horní Cerekev (3+3+2), Hanušovice (3+1+1) a Šumperk- Te-
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MÈR – oblast Šumperk/Jeseník
Naše nejbliší okolí na Mistrovství ÈR 2013 reprezentovalo
celkem 23 sportovních støelcù ze Šumperka-Temenice (12),
Hanušovic (8) a Bìlé pod Pradìdem (3). Tito závodníci získali
10 medailí, z toho 6 zlatých (Hanušovice 3x, Šumperk-Temenice 3x), 1 støíbrnou a 3 bronzové. Velmi úspìšná sportovní mise
pro náš malý region se ziskem 6 Mistrovských titulù ze 16.
MÈR – na závìr
Co øíci závìrem? Je za námi opìt jeden z vrcholù støelecké
sportovní sezony. Vlastní soutì a hodnotí hlavnì její úèastníci, já se zamìøím na ty, kteøí se zaslouili o její zdárný prùbìh a
dobré výsledky.
V první øadì podìkování sponzorùm, kteøí naše støelecké
mistrovství podpoøili. Jsou to: MÚ Hanušovice, Republikové
kolegium AVZO TSÈ ÈR, Pivovar Holba Hanušovice, Elektro
Indra Hanušovice a pan Miroslav Grivalský z Hanušovic.
Podìkování patøí technické partì, která se zaslouila o to, e
veškeré technické zaøízení po oba dny pracovalo spolehlivì a
vše vyhovìlo pøísným pravidlùm. Podìkování patøí všem, kteøí
se postarali o spokojenost aludkù závodníkù, doprovodu i poøadatelù, a rovnì podìkování za obsáhlou fotodokumentaci.
Podìkování rovnì všem tìm našim èlenùm, kteøí Mistrovství
AVZO TSÈ ÈR dlouho dopøedu pøipravovali, i tìm, kteøí
v pøedveèer pomohli promìnit tìlocviènu na støelnici, v jeho
prùbìhu se starali o dobrý chod a posléze o úklid. Mnoství a
hodiny práce, které tomu nìkteøí vìnujeme, si umíme pøedstavit
opravdu jenom my sami. Jaký díl zásluh komu patøí, to si kolegové srovnejte se svým svìdomím.
Podìkování patøí rovnì všem delegovaným rozhodèím a
èlenùm jury za jejich odpovìdnou práci a všem úèastníkùm za
dosaené výsledky a dodrení bezpeènostních pravidel. Musím
zde také øíci, e se nám práce daøí i díky obrovské podpoøe vedení MÚ Hanušovice v èele s paní starostkou Ivanou Vokurkovou
a vedení Základní školy Hanušovice v èele s Františkem Felnerem.
A úplnì závìrem musím podìkovat našim hanušovickým
mladým støelcùm – ákùm základní školy. Všichni tøi podali
svùj opravdu maximální výkon, získali dvì medaile a všichni tøi
si na Mistrovství AVZO 2013 zlepšili svùj nejlepší osobní výkon: Lucie Brostíková 291 bod – obhájila I.VT, Radim Havelka
290 bodù – získal I.VT a Matìj Vyroubal 287 bodù – obhájil
II.VT.
-fie

MÈR – Mistøi ÈR 2013 a umístìní domácích støelcù:
VzPu 30
mladší ákynì
1. místo Kateøina Štefánková, Orlová-Lazy, 297 bodù
mladší áci
1. místo Vladimír Komín, Horní Cerekev, 294 bodù
2. místo Radim Havelka, Hanušovice, 290 bodù
starší ákynì
1. místo Iva Nováková, Hanušovice/Unièov, 297 bodù
3. místo Lucie Brostíková, Hanušovice, 291 bod
starší áci
1. místo Jiøí Petrák, Horní Cerekev, 299 bodù
8. místo Matìj Vyroubal, Hanušovice, 287 bodù
(pokraèování 4. stranì)
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(pokraèování ze 3. strany)

VzPu 40
ml. dorostenky
1. místo Iveta Ficnarová, Šumperk-Tem., 363 bodù
ml. dorostenci
1. místo Jaroslav Šálek, Horní Cerekev, 357 bodù
st. dorostenky
1. místo Michaela Durïáková, Hanušovice, 366 bodù
st. dorostenci
1. místo Jiøí Haver, Pòovany, 365 bodù
juniorky
1. místo Denisa Kratochvílová, Chrastava, 367 bodù
eny
1. místo Blanka Slezáková, Teplice, 382 body
4. místo Marcela Štìpánová, Hanušovice, 299 bodù
5. místo Lenka Navrátilová, Hanušovice, 187 bodù

Poháry pro Mistry ÈR 2013, medaile a úèastnické ceny jsou pøipraveny

VzPi 40
ml. dorostenky
1. místo Nikola Nezhybová, Pøerov, 348 bodù
ml. dorostenci
1. místo Kryštof Krsek, Horní Benešov, 349 bodù
st. dorostenci
1. místo Radek Vavrda, Hanušovice/Unièov, 333 bodù
eny
1. místo Kateøina Slaninová, Karviná, 345 bodù
VzPu 60 - mui
1. místo Tomáš Bartonìk, Šumperk-Tem., 585 bodù

V popøedí soustøedìná Iva Nováková (Hanušovice/Unièov)

VzPi 60 - mui
1. místo Antonín Král, Šumperk-Tem., 552 bodù

MÈR – popis fotografií / foto Milan Štìpán

Tak støílí Lucie Brostíková (Hanušovice)

Zahájení soutìe – zleva starostka paní Ivana Vokurková, øeditel ZŠ
František Felner, pøedseda AVZO TSÈ ÈR Even Pour, rozhodèí
pøedseda hodnotící komise paní Jana Pourová, pøedseda jury Jiøí
Janeèek, za poøadatele Oldøich Nantl, technický delegát paní Ivana
Krejèová a rozhodèí na palebné èáøe Ladislav Novák
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Zleva Matìj Vyroubal (Hanušovice)
a Mistrynì ÈR Kateøina Štefánková (Orlová)
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Foto 1: Støíbrnou medaili pøevzal Radim
Havelka (Hanušovice)
Foto 2: Mistrynì ÈR 2013 Michaela
Durïáková (Hanušovice)
Foto 3: Soustøedìní nejmladších – tøetí
zleva Radim Havelka (Hanušovice)
Foto 4: Starší ákynì a dvojnásobná radost – zleva støíbrná Lada Antalová (Neplachovice), Mistrynì ÈR 2013 Iva Nováková
(Hanušovice/Unièov) a bronzová Lucie
Brostíková (Hanušovice)
Foto 5: V popøedí Mistr ÈR 2013 Radek
Vavrda (Hanušovice/Unièov)
Foto 6: S úsmìvem na rtech starší dorostenky – zleva støíbrná Michaela Marková
(Nové Mìsto n/Mor.), Mistrynì ÈR 2013 Michaela Durïáková (Hanušovice) a bronzová Martina Mìcháèková (Nové Mìsto
n/Mor.)
Foto 7: Nejlepší puškaøky eny – zleva
støíbrná Ivana Krejèová, Mistrynì ÈR 2013
Blanka Slezáková a bronzová Alena Krejèová (všechny Teplice)

STØELECKÉ MISTROVSTVÍ 2013 TRADIÈNÌ
V HANUŠOVICÍCH
Nejúspìšnìjší pro Hanušovice v historii
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Nabízíme pronájem 2 vybavených kanceláøí v Hanušovicích.

Tel.: 607 890 834.

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Koupím
poštovní známky,
pohledy, obálky,
staré bankovky,
tuzexové bony,
losy, staré akcie,
jízdenky ÈSD,
celé sbírky - vìtší
mnoství - pozùstalost
po sbìrateli.
Platím v hotovosti
nejvyšší moné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92
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Jubilea
V mìsíci kvìtnu 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Ludmila Šustalová, Soòa
Lachnitová, Marie Miklasová,
Miroslava Vaculíková, Dana
Cehová a Vladimíra Široká;
pánové Antonín Stanìk, Jiøí
Svoboda, Pavel Höhl,
Bohuslav Kubišta, Jiøí
Václavek a Ivan Russnák.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea
zveøejnìni, sdìlte prosím tuto
skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Podìkování

Obèané lebu dìkují MÚ Hanušovice za zajištìní pravidelné autobusové linky pro
školáky. Linka je hojnì vyuívána i ostatními obèany, kteøí se tak mohou mnohem lépe
dopravit k lékaøi, na úøady, na nákupy atd.
Za obèany lebu, Markéta Došková

Seznam sponzorù – Šibøinky 2013
Firma Kostka kolobìky – Potùèník, Papírna Aloisov, Sluko – prádelna ulová,
Marwin Hanušovice, David a Václav Novákovi, Stavrel Hanušovice, mìsto Hanušovice, restaurace Formanka Hanušovice, prodejna TOP drogerie – Pham Thanh Son,
penzion Národní dùm Staré Mìsto – Karel Raczek, Spona Louèná nad Desnou, Staromìstská lékárna – pan Kokeš, PRO-BIO Staré Mìsto, Leoš Hatoò – prodejna Leomix,
Štefan Pitel – øezník a uzenáø, Everest Jeseník, Kremo trubièky Staré Mìsto, Nuget –
Roman Mazák, farma Pohoda autocentrum – JUDr. Dalimil Mika, Zeos, s. r. o. – Petr
Tomaško, Karel Hnátek, Dimont – Josef Diòa, Relax Andìlka Hanušovice, Vobus Hanušovice, Forest Vlach, Pizzeria Istria Šumperk – Tomaj company, Petr Pátek – Automoto, Pivovar Holba Hanušovice, Jana Siklenková, Prodejna hraèky-papír paní
Štefková, Elektro Oldøich Indra, Karel Svoboda – Stolaøství, prodejna Nitka – paní
Šárka Vybíralová, Krovstav, MUDr. Štefan Liptay, firma Kadef, Agroholding
Bernartice

Vzpomínáme
Dne 2. 5. 2013 si pøipomeneme ji 10. výroèí,
kdy nám odešel tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan Oldøich Vojtek.

Váení ètenáøi,
upozoròujeme, e všechny pøíspìvky do
novin, vèetnì vzpomínek na Vaše blízké a
blahopøání, musí být psané strojopisem, ne
ruènì. Pøedejdeme tak nedorozumìní a
chybám pøi jejich pøepisu. Dìkujeme za
pochopení. -redakce

Dne 9. 5. 2013 si té pøipomeneme 3. výroèí,
kdy navdy odešla naše maminka,
babièka a prababièka,
paní Jaroslava Vojtková.
Vìnujte jim tichou vzpomínku spoleènì s námi.
Oldøich, Eva a Ivana s rodinami.

Vzpomínka
Dne 9. 5. 2013 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí našeho bratra,
strýce a švagra,
pana Otakara Kozáka
z Hanušovic.

Vzpomínka
Ti, kdo je znali, vzpomenou,
kdo je mìli rádi, nikdy nezapomenou.
Dne 23. 5. 2013 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí
paní Marie Zábojníkové.

17. 5. 2013 vzpomeneme
23. výroèí úmrtí
pana Františka Zábojníka.
S láskou vzpomínají sestry
Kvìta, Liba a Ilonka s rodinami.
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Cestování po Evropì
V dnešním vydání našich novin se podruhé podíváme do Vatikánu a navštívíme opìt Sixtinskou kapli, kde mezitím probìhla
volba nového papee Františka. Povíme si nìco o díle slavného
Michelangela, které snad nemá ve svìtì obdoby.
Od jara 1535 zaèal chystal tento vìhlasný malíø a sochaø
kartony pro obrovitou fresku Posledního soudu. O rok pozdìji se
pak zaèalo pracovat na úpravì východní stìny Sixtinské kaple.
Byla obezdìna cihlami, a to tak, aby se zeï naklánìla smìrem
dolù, a na povrchu se tak co nejménì usazovala špína a prach.
Kvùli nákupu barev se umìlec dokonce vydal a do vzdálené
Ferrary, kde si opatøil vzácný lazurit na modrou barvu, která svojí
svítivostí dominuje pozadí malby. Pak se pustil s nìkolika pomocníky do práce. Kdy byly hotové dvì tøetiny díla, pøišel se na
práci podívat papeský ceremoniáø da Casena a odcházel zdìšen. Papei aloval, e desítky nahých postav jsou prý naprostá
nestoudnost a e se hodí spíše do lázní nebo krèmy, ale rozhodnì nikoliv do nejsvatìjší kaple. Malíø se svému prvnímu kritikovi
tvrdì pomstil. Vyobrazil ho jako ušatého krále Midase, jeho tìlo
v pekle ovíjí had, který s potìšením kouše do jeho muství. Kritik
neuspìl a tým vybraných kardinálù pokraèování díla schválil.
Ohromná freska Boí soud byla slavnostnì odhalena v listopadu
1541 a po sejmutí ochranného plátna zùstali všichni pøítomní
hosté stát v naprostém úasu. Michelangelo jejich ocenìní a
podporu potøeboval. Sám byl pøesvìdèen, e dílem pøekonal
vše, co bylo do té doby ve svìtì vytvoøeno. Pøitom riskoval mno-

hé a pøi práci dokonce utrpìl úraz, kdy spadl z vysokého lešení,
co ho na èas vyøadilo z práce. Díky tomuto geniálnímu dílu se
však køesanský svìt rozdìlil na dva nesmiøitelné tábory. Odpùrci
díla tvrdili, e dílo je nestoudné, nahá tìla by se mìla zahalit, vyobrazení andìlé by nemìli mít svalnatá tìla a mìli by mít køídla.
Krista prý malíø namaloval moc mladého a bezvousého a málo
z nìj vyzaøuje jeho majestát. Dále se jim nelíbilo, e pohané se
objevují na plátnì spoleènì s køesany a antického pøevozníka
Chárona vyobrazil jako ïábla, který vozí høíšníky pøes øeku zapomnìní pøímo do pekla. Obdivovatelé díla, mezi které patøil i sám
pape Pavel III., vyjádøili naprostou spokojenost s vykonaným dílem. Pape ho za jeho práci jmenoval svým vrchním architektem,
sochaøem a malíøem s pevnì stanoveným platem. Kritika díla se
ale neustále stupòovala. Dne 21. ledna 1564 se v Trentu sešlo
kolegium nìkolika kardinálù a ti rozhodli, e se problematická
místa musí zamalovat. Malíø Daniel z Voltery byl poté touto úpravou povìøen. K jeho cti budi øeèeno, e tak uèinil opravdu delikátnì a s obrovským citem pro odkaz Michelangelova umìní.
Nìkteré postavy sice nenávratnì zmizely, ale u vìtšiny postav
byla nahota zakryta jen rouškou z provizorní malby. Ta se naštìstí dala moderními restaurátory v 90. letech minulého století snadno a bez poškození díla odstranit.

Toulky po okolí

èerstvení se vydáme po znaèené cestì ke Smrku. Leí ve výšce
1125 metrù nad moøem na pomezí Èeské republiky a Polska.
Kousek pod vrcholem stojí døevìná útulna zvaná Mates, místo
s pìkným posezením slouící i jako úkryt pøed nepohodou. Samotný kopec je zalesnìn, jak u napovídá název, smrkem a nachází se zde vrchovištì Malení s typickou rašelinovou vegetací.
Poblí vrcholu je také historické trojmezí. Je to místo, kde bìhem pár vteøin jste v Èechách, na Moravì nebo v Polsku. Ménì
zdatní se mohou vrátit po tée cestì do Horní Lipové nebo pøes
Petøíkov do Ostruné. Ti zdatnìjší mohou pokraèovat do ulové nebo Vápenné. Cestou narazí na tzv. Latzelovu stezku. Anton Latzel byl dobrou duší tohoto regionu. Ve druhé polovinì
19. století pøivedl k rozkvìtu zdejší vápenky a zaloil i cukrovar
v Bernarticích. Na sklonku svého ivota se pak velkou mìrou
zaslouil o pøíchod eleznice na ulovsko. Hlavním tématem
po nìm pojmenované pouèné stezky je kras a krasové jevy
v této oblasti. Na nauèných tabulích najdete odpovìdi na otázky, co je to vlastnì kras, jak a kde vzniká, jak vznikl a jak se tìí
vápenec. Dozvíte se z nich, kolik zde vzniklo vápenek a továren
na zpracování mramoru a kamene, kolik vesnic a konkrétnì kolik rodin bylo na tìbì a následné výrobì závislé.

Máme za sebou dlouhou zimu, je tu máj, období, kdy se celá
pøíroda probouzí k ivotu. No a je to i èas protáhnout svoje tìlo
pøi nìjaké, jemu prospìšné, èinnosti.
Dnes se tedy podíváme na pár zajímavých míst nedaleko
našeho mìsta, která mùeme pøi troše té námahy navštívit. Svoji cestu zaèneme v eleznièní stanici Horní Lipová, neboli v Bílém Potoku, jak ji tvùrci filmu Alois Nebel pøejmenovali. Toto
vzornì udrované nádraíèko u málokde najdete, navíc se za
mírný poplatek deseti korun mùete podívat do unikátního
eleznièního muzea „slezského Simmeringu“, jak se pøezdívá
horské trati z Hanušovic do Jeseníku. Vstupenka do muzea má
stylovou podobu staré kartonové jízdenky z doby, kterou pamatují jen døíve narození. Od nádraí se pak vydáme na nejvyšší
vrchol Rychlebských hor – Smrk. Zhruba po tøech kilometrech
narazíme na unikátní lesní bar. Zvláštní je ve svém systému provozu. Návštìvníci se zde obsluhují sami, majitelé jen dvakrát za
den doplní zásoby. Najdete zde veškeré obèerstvení, nealko i
pivo, mùete si nalít i štamprlièku alkoholu. K jídlu si mùete
nad ohnìm opéct klobásu s chlebem nebo rohlíkem a zajíst
oplatkem nebo zákuskem. Zaplatíte podle vyvìšeného ceníku a
vìtšina tam nechá i nìjaké to „diško“ za unikátní záitek. Platí
se u pokladnièky u hlavního srubu. Po krátkém oddechu a ob-
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Na závìr nezbývá ne popøát hezké poèasí a pøíjemné
záitky pøi objevování krásných míst v našem kraji.
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Naše zdraví (13)
Dalším exotickým jídlem, které by nemìlo chybìt na našem
jídelníèku, jsou banány. Kdysi málo dostupnou pochoutku dnes
najdeme skoro v kadém obchodì.
Plody banánovníku pochází pùvodnì z jihovýchodní Asie.
Dnes se tato nenároèná rostlina pìstuje v tropických oblastech
celého svìta, pøièem nejvìtší plantáe najdete v Africe,
Støední Americe, ve velkém se nacházejí i v Brazílii a Thajsku.
Podmínkou pro dobrou úrodu je teplota okolo 30 stupòù Celsia
a velké vlhko. I kdy se nám to zdá zvláštní, banánovník se øadí
mezi nejvìtší byliny svìta, nejde tedy o strom, jak by se na první
pohled mohlo zdát.
Slovo banán pochází z arabského slova „banan“, co
v pøekladu znamená prst. První nejznámìjší zmínka o nìm je
z roku 327 pø. n. l., kdy Alexandr Veliký v Indii objevil jeho
chu. První sad vznikl kolem roku 200 v Èínì.
lutý plod protáhlého tvaru mívá hmotnost kolem 120 a
200 g, pøièem 80 % pøipadá na jedlou èást. Pokud byste chtìli
ochutnat pravou chu banánu, museli byste ho utrhnout pøímo
ze stromu. Ty, co putují na náš stùl, se sklízejí úplnì zelené, pak
se ukládají do chladících kontejnerù a a cestou do našeho
mírného pásma dozrávají a získávají lutou barvu.
Lahodné plody banánovníku zrovna nehýøí vitamíny, ale
jsou velmi bohaté na stopové prvky jako draslík, fosfor a

hoøèík, jsou snadno stravitelné a nedrádí aludek. Pektin,
který je v nich hojnì obsaen, pomáhá pøirozenému pohybu
støev a zklidòuje podrádìný aludek. Pozor, týká se to pouze
zralých banánù, nezralé mohou naopak trávení uškodit. Díky
obsahu vitamínu B tiší i nervový systém a pomáhají proti stresu.
Podle výzkumu vìdcù se navíc ukázalo, e banán je ideální
prostøedek ke zvýšení výkonnosti mozku.
Mezi lidmi panuje obava, e se po banánech tloustne. Opak
je pravdou. Jeden støednì velký banán obsahuje pouze 0,4 g
tuku, 16 g sacharidù, 2 g proteinu, 4 g vlákniny a jenom 140
kalorií. Skvìle tedy pomáhají pøi redukci tìlesné hmotnosti, a
protoe neobsahují témìø ádný tuk, bájeènì zasytí. Po
jablkách jsou nejvíce konzumovaným ovocem v Èeské
republice. Proto existuje i mnoho receptù na jejich úpravu.
Mùeme je pouít na palaèinky, do ovocných salátù a
zmrzlinových pohárù, do peèených i nepeèených dortù a
zákuskù, mohou se grilovat, péct i flambovat. Populární je i
lahodný a sytý banánový koktejl nebo šlehaná banánová pìna.
Málokdo z nás ví, e kromì ovocných banánù se v tropech
pìstuje skupina zeleninových banánù (plantejnù). Za syrova
jsou nejedlé, ale po tepelné úpravì slouí jako pøíloha nebo
hlavní jídlo. Buï se peèou na oleji, nebo vaøí ve vodì a pak se
teprve loupou. V podstatì v tìchto oblastech nahrazují
brambory.
-hp

Holba roztoèila 7. kolo Holbyády
Vyrazit na jedno s kamarády se teï opravdu vyplatí. V restauracích s Holbou na èepu si toti vychutnáte nejen výborné pivo, ale
naservírují vám k nìmu i karban. Ve skuteènosti nejde o ádný hazard, ale o zábavné klání Holbyáda, organizované pivovarem Holba, do kterého se zapojilo na 300 restaurací v celé republice.
Tisícovka hráèù má monost mìøit své síly v mariáši a kostkách. Drustva jsou vìtšinou smíšená a kadé tvoøí 5 hráèù. Lákadlem
pro zapojení do hry je nejen skvìlá atmosféra a výborná zábava, ale také výhry pro vítìze. A o co se hraje? Vítìze zavalí sudy s Holbou a vhod pøijde i výbava na cesty, multifunkèní noe nebo snídaòové sady. Holbyáda vyvrcholí koncem kvìtna Velkým finále, organizovaným v Hanušovicích, kde má pivovar Holba sídlo.
Holbyáda je ojedinìlý projekt, který pøináší do hospod jedineènou atmosféru a zpøíjemòuje posezení u Ryzího piva z hor. Letos
Holba roztoèila jeho 7. roèník.
-hm

Inzerát - pronájem zahrady
Pøenechám pronájem zahrady v kú. Hanušovice, v èásti nad starou èistièkou odpadních vod (ulice Na Holbì), za
symbolické odstupné.
Nízké nájemné, zahradní altán, ovocné
stromy. Vhodné pro zahrádkaøení, chov
hospodáøských zvíøat apod.
Informace na tel.: 608641635

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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V rámci Èeského dne proti
rakovinì pøispìjí opìt i
Hanušovice na dobrou vìc
V letošním roce poøádá Liga proti rakovinì Praha ji 17. roèník veøejné sbírky
s ústøedním tématem Prevence nádorù tlustého støeva v rámci Èeského dne proti rakovinì. Úèelem sbírky je získání finanèních
prostøedkù na nádorovou prevenci, zlepšení
kvality ivota onkologických pacientù, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracoviš.
Symbolem této sbírky se stal kvìt mìsíèku lékaøského. Jeho zakoupením za symbolickou cenu dvaceti korun podpoøí veøejnost
celý projekt a pøedevším pøispìje na prevenci zákeøné choroby, která postihuje znaènou
èást populace napøíè generacemi. Turistické
informaèní centrum Hanušovice a Místní
akèní skupina (MAS) Horní Pomoraví, o. p.
s. se i letos chystá zapojit do této akce. Pøi
prodeji kytièek pomohou také áci Základní
školy Hanušovice. Akce probìhne ve støedu
15. kvìtna, kdy kytièky budou nabízet hanušovické veøejnosti celkem tøi skupinky prodejcù, obleèených do lutých trièek
spoleènosti Liga proti rakovinì. Prodejce
poznají obyvatelé také díky oznaèení s plnou mocí Ligy proti rakovinì. „Èeský den
proti rakovinì probìhne ji podruhé a doufáme, e i v letošním roce se nám podaøí
prodat všechny kytièky, a tím co nejvíce
podpoøit výzkum závaného onemocnìní
tlustého støeva,“ apelují na veøejnost
organizátoøi akce.
-tic

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice

Èinnost za bøezen 2013
Snìhovou nadílku jsme vyuili na zaèátku mìsíce k soutìi o
stavbu nejvyššího snìhového sloupu v limitu 30 minut. Akce
byla urèena i pro neèleny klubu, pro pìtièetné týmy. Cizí
drustva se nesešla, a tak jsme nakonec soutìili v jednotlivcích.
Mùj sloup se širokou základnou byl v dramatickém finále nejvyšší, 164 cm, a také obstál v následující snìhové bitvì. Poté
jsme pomocí lopat vytvoøili se snìhu kruhový labyrint cestièek.
Dvojice, navigátor a „slepec“, putovaly po cestièkách do støedu
bludištì ve snaze dospìt tam v co nejkratším èase.
Sluníèko odpoledne pìknì svítilo, a tak jsme si soutìe uili.
Koneènì jsme objevili, kudy nám lezou koèky do podkroví
v klubovnì. Šikmou mezeru pod støechou jsme zatarasili deskami a opravili jsme té vìtrací otvor v èele klubovny. Zaslouenì
jsme se pak ohøívali u kamen v klubovnì.
Slavnost lutého kvítku konáme vìtšinou na zaèátku nového
mìsíce, leè tentokrát se z technických dùvodù uskuteènila a
16. bøezna. V druhé pùli této schùzky následovala akce Okno do
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vesmíru, která byla pøipomínkou skuteènosti, e v poøadí tøetí
národnost ve vesmíru byl Èech – Vladimír Remek (2. 3. 1978).
V rùzných soutìích na vesmírné téma celkovì vyhrál Daniel,
blahopøejeme. Zkoušeli jsme té novou stolní hru Prùzkum planety.
V sobotu 23. bøezna jsme podnikli výpravu do okolí Hanušovic, kdy se úèastníci na vlastní kùi pøesvìdèili, jak nároèná je
chùze ve snìhu.
Poslední sobotu v bøeznu se uskuteènila ji tradiènì netypická Kulièkiáda v místnosti. Díky rùzným pomùckám se v zemi
nemusí dìlat ádné dùlky. S mramorovými kulièkami hráli ji
ve starovìkém Øímì, pozdìji i na všech kontinentech naší planety. I v souèasnosti se hrávají velké turnaje v USA a ve Velké
Británii. Avšak Kulièkiáda v místnosti je pouze naše specialita.
Pøes dostateènou propagaci v Hanušovicích byl zájem dìtí minimální a místní dospìlí se nezúèastnili, pøijeli se však podívat
vedoucí oddílù ze Zábøeska. U nás v kategorii 10-15 let zvítìzil
Marek. Blahopøejeme.
Duha, dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Setkání se áky se speciálními
vzdìlávacími potøebami
Konkrétní práce se áky se speciálními vzdìlávacími
potøebami zapojenými do projektu školy: „Na správné cestì“
byla realizována na základì podpory vedení školy a souhlasu
rodièù v pondìlí 8. 4. 2013 v poèítaèové uèebnì naší Základní
školy a Mateøské školy v Hanušovicích.
Po úvodním slovu výchovné poradkynì Vladimíry ídkové
byli áci seznámeni s interaktivním webovým portálem
projektu: „Na správné cestì“- www.naspravneceste.cz. Získali
informace o obsahu, cílech a aktivitách projektu, cílových
skupinách i projektových akcích – napø. exkurze ve výrobních
podnicích, tematické dny na støedních školách, besedy,
workshopy a školení doplnìné fotogalerií, diskusí i hrami.
Další èást programu byla smìøována k pozitivnímu
formování osobnosti ákù se speciálními vzdìlávacími
potøebami na téma: „Stanovení ivotních priorit a hodnotového
ebøíèku.“ Nebyl to snadný úkol, který jsme si zvolili pro
konkrétní práci se áky, ponìvad dítì tohoto vìku jednotlivé
hodnoty tìko docení. Soustøedili jsme se na tøi oblasti:
A) Znalosti, vìdomosti:
- vysvìtlení a zapamatování pojmù hodnota, hodnotový
systém, ivotní cíle
- aplikace hodnotového systému, ebøíèku hodnot na
konkrétní ivotní situace, analýza zmìn v hodnotovém systému
- argumentace k zmìnám ebøíèku hodnot bìhem vývoje
èlovìka
B) Dovednosti:
- na konkrétním pøípadì u sebe sama, popø. ve svém okolí, se
pokusit sestavit ebøíèek hodnot a moné zmìny podle situací,
které zmìní zásadnì pohled dítìte na svìt
- akceptace systému hodnot a jejich zmìn u sebe a druhého
èlovìka
C) Postoje:
- umìt vyjádøit své názory, pocity a postoje k systému hodnot
- umìt zdùraznit pozitiva a negativa situací, které zásadnì
mìní pohled èlovìka na svìt a jsou pøíèinou zmìn jeho
hodnotového systému
- vzájemná tolerance pøi vytváøení osobního ebøíèku hodnot
a ebøíèku hodnot ostatních lidí
Jsme jako lidé bytosti spoleèenské. Plníme urèité role a
potøebujeme jako motivaci ke svému jednání a chování,
hodnoty. Pojem hodnota je v pùvodním slova smyslu vnímán
jako pojem ekonomický. My jsme s ním pracovali jako
s pojmem etickým. Etika je souhrn názorù na mravné chování
èlovìka. Jednáme vdy mravnì? Je právì pro mì mravnost
dùleitá? áci se zamýšleli nad poloenými otázkami a
vlastními slovy na nì odpovídali.

V období dospívání se uèí mladý èlovìk samostatnému
rozhodování, oèekává se to od nìho. Dùleitým prvkem
v rozhodování je akt hodnocení. Nìèemu dáváme pøednost – je
to naše priorita, nìco zamítáme, uèíme se rozlišovat dùleité
od ménì podstatného. Jiné hodnoty jsou prioritní pro èlovìka
zdravého, jiné pro nemocného – „Zdravý èlovìk má tisíc pøání,
nemocný jen jedno.“
V prùbìhu této èinnosti áci odpovídali na následující
otázky:
1. Po èem touí vìznìný èlovìk?
2. Co si pøeje tìce nemocný èlovìk?
3. O èem sní osamocený èlovìk?
4. K èemu se upíná èlovìk poškozený lí?
áci pracovali v 5 skupinách, které zahrnovaly áky od 5. do
9. tøíd. Setkání se zúèastnilo celkem 24 ákù. Hledali moné
odpovìdi na zadané otázky. Zároveò uvádìli i pøíklady
z rodinného a spoleèenského ivota.
Zahráli jsme si hru. Výchovná poradkynì zadala kadé
skupinì písmeno. Po pìti minutách mluvèí skupiny vyjmenoval
hodnoty, je áci vnímají jako dùleité pro ivot a které
zadaným písmenem zaèínají. Napøíklad: S – svoboda,
svìdomí, sounáleitost, sebeúcta, solidarita, seberealizace,
sebevìdomí atd. Kdy nìkdo z ákù nesouhlasil, musel mluvèí
hodnotu obhájit.
Kadý ák dostal pøipravenou tabulku, do které doplnil
hodnoty seøazené podle dùleitosti. Výchovná poradkynì
nabídla dìtem monost srovnání dùleitosti hodnot
s hodnotovým øešením jejich rodièù. Otázka zní: „Jak moc by se
shodli?“
Další otázky ji øešili áci samostatnì:
1. Co je dùleité pro tebe?
2. Jaké hodnoty uznáváš ty? Zapiš si je a odùvodni.
3. Zkus oèíslovat poøadí podle dùleitosti.
áci si vytváøeli svùj ebøíèek hodnot a uvádìli dùvody pro
své rozhodnutí. Z diskuse se áky vyplynulo, e hodnota pro nì
pøedstavuje to, co mají rádi, co povaují pro ivot za dùleité
a bez èeho by se cítili ménì šastní. Mùe to být pojem zcela
abstraktní – pravda, láska, pøátelství… nebo konkrétní
hmatatelná vìc – diamantový šperk…
V další èásti hodiny áci odpovídali na tyto otázky:
1. Co asi napíšeš za pìt let, a budeš v 1. roèníku støední školy
nebo v uèení?
2. Je pravdìpodobné, e se nìkteré hodnoty zmìní?
3. Nebo pouze zmìníš poøadí jejich dùleitosti?
áci uvádìli situace, které zásadnì ovlivní jejich pohled na
svìt a pøehází jejich hodnotový systém.
Navázali jsme také na mezipøedmìtové vztahy s obèanskou
výchovou. Demokracie, lidská práva a prvenství práva –
základní hodnoty spravedlivé spoleènosti. Pokládali jsme
si otázky: „ ijeme ve spravedlivé spoleènosti?“ „Jaká máme
práva?“ „Kdo nám je zaruèí?“ áci hledali správné odpovìdi,
uvádìli pøíklady ze ivota.
Demokracie – vláda lidu. V demokratické spoleènosti jsou
lidé svobodni, jsou si rovni, jejich práva jsou chránìna a
zákonem spravedlivì posuzována.
áci ve spoleèné diskusi dospìli k závìru, e tak, jak èlovìk
poznává svìt a utváøí se bìhem ivota, mìní se i jeho ebøíèek
hodnot. Na jeho vrcholu se nejèastìji objevovaly tyto hodnoty:
zdraví, ivot, rodina, domov, pøátelství, láska, štìstí, pravda,
vzdìlání, zamìstnání. Zároveò áci uvádìli i hmotné hodnoty
jako peníze, dùm, vlastní pokoj, poèítaè, mobil, dovolená atd.
Za dùleité hodnoty povaovali ty, které jim v ivotì chybìly.
„Ale ít jenom proto, aby èlovìk il, to je dost málo. ivot musí
obsahovat hodnoty, pro které stojí za to ít.“Arthur C. Clarke
Vladimíra ídková, koordinátorka školního projektu
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Naše úspìšná recitátorka míøí do kraje

V mìsíci bøeznu se Mìstská knihovna Hanušovice zapojila
do celostátní akce knihoven „Bøezen - mìsíc ètenáøù v
knihovnách“.
Pro ètenáøe a návštìvníky knihovny byly uspoøádány tyto
akce:
- Poznávej svìt s knihou – vìdomostní soutì
- Návrh loga nebo vlajky naší knihovny – výtvarná soutì
- Nekoneèný ètenáø – ètení nahlas a na pokraèování
- Staò se knihovnicí–knihovníkem
- Besedy s áky 2. stupnì ZŠ Hanušovice

Romana Winterová, ákynì 9. A tøídy naší Základní školy a
Mateøské školy v Hanušovicích, obhájila støíbro z okrskového
kola v recitaci i v okresním kole recitaèní soutìe v Šumperku ve
ètvrtek 4. dubna 2013 ve 4. kategorii ákù 8.–9. tøíd.
Bouølivý potlesk všech zúèastnìných soutìících vèetnì odborné poroty odmìnil naši ákyni, dlouholetou èlenku recitaèního krouku, za její pìkný pøednes. Potìšila i vìcná odmìna.
Pøejeme jí mnoho úspìchù pøi reprezentaci školy v krajském
kole v Olomouci, které se uskuteèní v pátek 26. dubna 2013.
Vladimíra ídková, vyuèující èeského jazyka

Všem, kteøí se zapojili a zúèastnili tìchto akcí, dìkujeme.
Fotografie jsou zveøejnìné na www.knihovna.hanusovice.info ve fotogalerii.
Za Mìstskou knihovnu Hanušovice:
Dáša Šmotková a Lenka Tomíèková.

áby mìní silnièní pravidla
Do pivovarských rybníkù se kadoroènì na jaøe stìhují
abí populace. Konkrétnì jde o ropuchu obecnou (Bufo bufo),
která na jaøe putuje z lesù k rybníkùm, kde probíhá páøení. Ropuchy se pohybují pomalu a krokem, nedokáou skákat jako
skokani nebo rosnièky, take pokud narazí na silnici, mnoho
jich zahyne pod koly aut.
V nìkterých zemích na áby na silnicích upozoròují dopravní znaèky.
U nás se v seznamu oficiálních dopravních znaèek taková
znaèka sice nevyskytuje, ale vidìt ji mùete napøíklad pøi
vjezdu do hanušovického pivovaru. Ochrání tady desítky ropuch, kterým øidièi rádi dají pøednost.
Pivovarské rybníky jsou souèástí areálu pivovaru Holba.
Jejich revitalizace probìhla pøed 11 lety a zaøadila se k úspìšným ekologickým projektùm pivovaru. Rybníky pozitivnì
ovlivòují pøirozenou rovnováhu krajiny a souèasnì zdobí pivovarské nádvoøí. ijí v nich nejen ryby, ale i chránìní
obojivelníci a vodní ptáci.
-hm

PLYNOSERVIS Bludovská 12, ŠUMPERK
REMONS-CZ, s. r. o. tel. 583 213 706
Provádíme:
- èištìní kotlù, karem a topidel po sezonì
- opravy kotlù, topidel a karem:
MORA, KARMA, DAKON, DESTILA, VIADRUS,
PROTHERM, VAILLANT, AMICA, QUANTUM,
ARISTON, VIESSMANN, THERM
- revize a kontroly plynových zaøízení
- výmìnu starých spotøebièù za nové
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Kadeønictví
Veronika Horáèková a Petra Štefancová
Školní 252, Hanušovice
(RELAX CENTRUM ANDÌLKA)
Objednávky mohou být i telefonicky.
tel. Veronika – 605082707
tel. Petra – 777126163
Tìšíme se na Vaši náštìvu.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2013

ELEKTROWIN informuje
Nové smìrnice EU pøinesou zmìny i k nám
Evropská unie dál zpøísòuje smìrnice upravující podmínky ivotního cyklu elektrických spotøebièù. Na nìkteré
zmìny je Èeská republika u dnes pøipravena, jiné pøedstavují výzvu do budoucna pro nás pro všechny.
První smìrnice výraznìji ne dosud omezuje pouívání nebezpeèných látek v elektrických a elektronických zaøízeních (EEZ) s cílem pøispìt k ochranì lidského zdraví a ivotního prostøedí vèetnì vyuití a zneškodnìní odpadních EEZ
zpùsoby šetrnými k ivotnímu prostøedí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zaøízeních - se do èeské legislativy musí promítnout nejpozdìji
do 14. února roku 2014. Mimo jiné novì stanoví kvóty pro mnoství zpìtnì odebraného elektrozaøízení. Jsou podstatnì
pøísnìjší ne dosud.
Co nás èeká v pøíštích letech
Bìhem ètyø let musí èlenské státy EU roènì zvýšit mnoství vysbíraných spotøebièù na 40-45 % prùmìrné hmotnosti
výrobkù uvedených na národní trh tøi roky zpìtnì.
Od roku 2019 pak musí postupnì všechny èlenské státy EU roènì vysbírat 65 % prùmìrné hmotnosti spotøebièù uvedených na trh v pøedchozích tøech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu. Stát
také odpovídá za splnìní této povinnosti. Smìrnice toti umoòuje vypoèítat toto mnoství dvìma odlišnými zpùsoby
a zatím není jasné, ke kterému z nich se pøikloní naši zákonodárci.
Mnoství, které odevzdají Èeši dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 a 40 procentùm mnoství vypoèítaného podle jedné nebo druhé metodiky. Minimálním poadavkem EU jsou prozatím ètyøi kilogramy vytøídìného elektroodpadu na
obyvatele a rok.
Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejich prodejní plocha pøesáhne 400 m2, budou muset zdarma odebírat malé vyslouilé spotøebièe, ani by zpìtný odbìr vázali na nákup nového zaøízení.
ELEKTROWIN a jeho smluvní partneøi z øad prodejcù mají v tomto smìru náskok. I menší prodejny mají monost
vybavit se sbìrnými koši ELEKTROWINu, jejich obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro spotøebitele zdarma, ke zpracovatelùm.
Surovin je stále ménì
V evropských domácnostech slouí podle statistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých spotøebièù, jako jsou
praèky a lednièky. Zhruba 188 milionù z nich je starších 10 let.
To na jedné stranì znamená vysoké nároky na jejich budoucí ekologickou recyklaci, na druhé stranì to pøedstavuje
skvìlou pøíleitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje.
Tìch toti v Evropì stále ubývá a podle odborníkù je budou zemì, které jimi stále disponují, èím dál pøísnìji chránit.
Pøi výrobì nových spotøebièù se napøíklad vyuívají kovy získávané ze vzácných zemin, jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo yttrium, i kdy technologie se vyvíjejí a pouité materiály se mohou v budoucnu nahradit.
Tìba vzácných prvkù je rychle rostoucím odvìtvím, které v souèasné dobì závisí z velké èásti na Èínì. Ta disponuje
více ne 40 procenty všech zásob vyskytujících se na naší planetì. Nabídka je u nyní niší ne poptávka. Bìhem let se
kvóta èínského vývozu stále sniovala a èasem lze oèekávat naprostý zákaz vývozu pøinejmenším u èásti tìchto surovin.
Surovinová strategie EU je proto zaloena na tøech pilíøích: zajištìní rovných podmínek v pøístupu ke zdrojùm ve
tøetích zemích, podpoøe udritelných dodávek z evropských zdrojù a zvýšení úèinnosti vyuití zdrojù, vèetnì recyklace.
Recyklace je toti v mnoha pøípadech mnohem bohatším zdrojem surovin ne primární tìba. Zatímco z tuny rudy se
dá získat zhruba pìt gramù zlata, z tuny vyslouilých elektrospotøebièù, které zlato obsahují, je ho 200 gramù.

Významné ocenìní hanušovické základní škole v Regionálním centru
v Olomouci
V úterý 26. bøezna 2013 se uskuteènil v Regionálním centru v Olomouci 3. workshop projektu globálního grantu: „Rovné pøíleitosti dìtí a ákù ve vzdìlávání v Olomouckém kraji“ – Na správné cestì.
Po zahájení a rozdìlení organizaèních úkolù následovalo vyhodnocení roèní práce v uvedeném projektu urèeného pro áky se
speciálními vzdìlávacími potøebami – s poruchami uèení, chování a dalšími druhy zdravotního postiení. Ze všech 24 zainteresovaných škol Olomouckého kraje byla, jako jediná, ocenìna hanušovická základní škola za svou aktivitu v podobì konaných exkurzí
do výrobních podnikù, tematických dnù na støední školy, besed i konkrétní práce se áky formou výukových hodin èi dnù vèetnì písemného zpracování tìchto akcí s pøíslušnou fotodokumentací. Toto významné ocenìní pøevzal øeditel školy František Felner spoleènì s výchovnou poradkyní Vladimírou ídkovou, která je èlenkou realizaèního týmu projektu.
Veškeré tyto aktivity jsou pro áky se speciálními vzdìlávacími potøebami, vèetnì ákù ohroených pøedèasným odchodem ze
vzdìlání, zdarma. Cílem školního projektu je zapojení tìchto ákù takovým zpùsobem, abychom jim podporou a zprostøedkovanými informacemi pomohli ve správném rozhodnutí pøi budoucí volbì povolání a obohatili je znalostmi a dovednostmi tak, aby dokázali plnit povinnosti svobodného obèana demokratické spoleènosti. S urèitou odlišností èasto souvisí i jisté vylouèení, mnohdy
nechápání svých práv a povinností, bìných pravidel a mantinelù, s tím zhoršené uplatnìní se a následnì celková demotivace
k úspìšnému dostudování, zamìstnání a zapojení se do spoleènosti. Exkurze a tematické dny ákùm umoòují seznámit se na vlastní
oèi s výrobním procesem jednotlivých podnikù v kraji i prohlédnout si støední školy.
Toto ocenìní je motivující a zároveò zavazující pro další klíèové projektové aktivity smìøující k pozitivnímu formování osobnosti ve smyslu stanovení hodnot a dalšímu smìøování ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami na vhodné obory následného studia
a získání spoleèenského uplatnìní.
Vladimíra ídková, èlenka realizaèního týmu projektu

MAS Horní Pomoraví chystá další strategii na
získání dotací
Horní Pomoraví – Pøípravy nové Integrované strategie území místní akèní
skupiny pro období 2014 a 2020 zahájila poèátkem letošního roku Místní
akèní skupina (MAS) Horní Pomoraví. V souèasné dobì jsou dotaèní prostøedky ve vìtšinì operaèních programù vyèerpány, proto je zapotøebí pøipravit se na získání dalších.
Cílem pracovních setkání je pøipravit plán èerpání dotací pro obce mikroregionu Zábøesko, Svazku obcí Regionu Ruda v oblasti Hanušovicka a Staromìstska. „V souèasnosti sbíráme projektové zámìry v daném regionu.
Obracíme se s výzvou na obce, firmy, podnikatele, školy a neziskové organizace, aby nám prostøednictvím online formuláøù na našich webových
stránkách posílali námìty na projekty, které by chtìli v novém programovacím období realizovat," uvedla manaerka MAS Horní Pomoraví Olga
Špiková.
Poèet projektových zámìrù je pøímo úmìrný detailnímu zpracování
strategie. „Její kvalita umoní zapojit se do více operaèních programù.
Region se bude moci rozvíjet prostøednictvím metody LEADER v širším
pojetí," dodala Špiková.
Veøejnost má monost se do jednání aktivnì zapojit, a to buï úèastí na
veøejných setkáních, která se konají pøiblinì jednou za mìsíc, nebo vyplnìním online dotazníkù na webových stránkách MAS Horní Pomoraví.
Více informací a pøíklady ji realizovaných projektù jsou dostupné na
webových stránkách hornipomoravi.eu nebo v sídle MAS Horní Pomoraví v Hanušovicích.
Foto: archiv MAS Horní Pomoraví
1. Revitalizace Muzea ès. opevnìní K-S 5 „U potoka“
2. Revitalizace centra obce Lesnice
3. Hydraulické tabulové nùky pro zámeènickou dílnu
Kontakt: Olga Špiková, projektová manaerka
MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
mobil: + 420 602 832 880, e-mail: spikova@hornipomoravi.eu
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VELIKONOÈNÍ TVOØENÍ S DÌTMI
Dne 26. 4. 2013 zorganizovali zástupci mìsta ve spolupráci s naší ZŠ v Hanušovicích tvoøivé dopoledne pro I. stupeò zamìøené
na velikonoèní svátky a na øemesla s nimi spojená. Velikonoce jsou tradièní oslavou jara. Tyto svátky bývaly v minulosti
významnìjší ne Vánoce. Ale i v souèasné dobì se tento svátek v rodinách traduje v podobì obchùzky s pomlázkou a malováním
vajíèek. Smyslem tohoto tvoøivého dopoledne bylo pøiblíit dìtem historii vzniku velikonoèní tradice. Ukázat jim, jaké zvyky
dodrovali naši pøedkové. Seznámit je s rùznými symboly Velikonoc.
Tvoøivé velikonoèní dopoledne bylo tematicky rozdìleno na jednotlivé dílnièky. Dìti se seznámily s tvorbou svíèek,
vyzkoušely si namalovat velikonoèní perníèky, zaplétaly pomlázky a dozvìdìly se, jak se mohou barvit vajíèka.
Protoe vajíèko je nejstarším symbolem plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího ivota a je o Velikonocích odmìnou
koledníkùm, darem a pøedmìtem zdobení, vìnovaly mu dìti velkou èást úterního dopoledne. Pøedvádìná byla technika zdobení
vajíèek horkým voskem.
Toto tvoøivé dopoledne bylo pro dìti inspirativní, domù odcházely plny dojmù a odnášely si nìkolik vlastnoruènì vyrobených
velikonoèních dáreèkù.
-mp

Nahraj a vyhraj
maturiák s Holbou
Nejlepší odmìnou po úspìšné maturitì je
urèitì skvìlá párty. Letos se mohou absolventi
poøádnì vybláznit a pøitom je to nebude stát ani
korunu. Tuto skvìlou nabídku jim pøináší Holba,
ryzí pivo z hor.
Soutì o super tablo láká nejen výhrami, ale
také jednoduchým mechanismem. Staèí vyfotit
tablo, nahrát ho do poèítaèe a poté umístit na
microsite holbafotky.cz. A pak dát vìdìt všem
kamarádùm. Jejich hlasy i všech ostatních se
toti postarají o lákavou výhru. Vítìz získává
maturiák zdarma, ve høe je dále 2x 100 litrù piva
Holba Šerák a 2x exkurze do pivovaru, spojená
s ochutnávkou piva pro celou tøídu. O
podmínkách soutìe informuje pivovar na
www.holba.cz.
-hm
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